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บทที่ 5
ครูที่มาจากพระเจา
วิธีสอน – ตอนที่ 1

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลวคุณสามารถที่จะอธิบายถึงวิธีที่พระเยซูทรงใชในการสอนดังตอไปน้ี
− การอัศจรรย
− สิทธิอํ านาจ
− ความรักและความเมตตาสงสาร
− การสมาคมเกี่ยวของกันและการเลียนแบบ
− การตอบสนอง
− การมอบหมายหนาที่ใหทํ าแทน
− สิ่งแวดลอม
− การสาธิตที่แสดงใหเห็นได
− หลักของการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป
− การจัดกลุมนักเรียน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
พระเยซูจึงเสด็จดํ าเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอน

ในธรรมศาลาของเขา ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรง
รักษาโรคและความปวยไขทุกอยางของพลเมืองใหหาย”  มัทธิว 9.35

คํ านํ า

คุณไดเรียนรูแลววา เม่ือใด ที่ไหน ทํ าไม และอะไรที่พระเยซูทรงสอนไวในระหวางปฏิบัติ
พระราชกิจของพระองคในโลกนี้ ในบทนี้และบทตอๆ ไป คุณจะไดศึกษาถึงวิธีที่พระเยซูทรงสั่งสอน
ไว

บทเรยีนเหลานี้จุดศูนยกลางอยูที่วิธีการตางๆ ที่พระองคทรงใชในการสั่งสอน วิธีคือ แผน
การ ระบบ หรือหนทางในการทํ าสิ่งใดสิ่งหน่ึง วิธีการสอนของพระเยซูกลาวถึงวาพระองคทรงสอนไว
อยางไร
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บอยครั้งทีเดียวที่คริสตจักรพึงพอใจที่จะใชวิธีการศึกษาตามอยางของชาวโลกยิ่งกวาวิธีการ
ซ่ึงทรงสํ าแดงไวแลวในพระวจนะของพระเจา วิธีที่ดีที่สุดในการสอนพระคัมภีรน้ันคือ วิธีการตางๆ
ซ่ึงพระเยซูไดทรงใชและไดทรงพิสูจนแลววามีประสิทธิภาพ

บทเรยีนนี้เล็งถึงวิธีทั่วไปซึ่งใชควบคูไปกับการสอนของพระเยซู  สวนบทเรียนตอไปเกี่ยว
ของกับวิธีที่เฉพาะเจาะจงในการสอนดวยคํ าพูด

การอัศจรรย

คุณไดเรียนรูแลววาเรื่องราวที่ครูสอนควรจะตองใหควบคูไปกับการแสดงใหเห็นถึงฤทธิ์
อํ านาจของพระเจาในเรื่องนั้นๆ ดวย

การแสดงใหเห็นถึงฤทธิ์อํ านาจของพระเจานี้ กระทบจิตใจของประชาชนใหหันมาฟงพระ
วจนะของพระเจาได

“พอถงึวนัสะบาโต พระองคทรงสั่งสอนในธรรมศาลา และคนเปนอัน
มากที่ไดยินพระองคประหลาดใจนัก พูดกันวา “คนน้ีไดความคิดน้ีมาจาก
ไหน สติปญญาที่ไดประทานแกคนน้ีเปนปญญาอยางใด การมหัศจรรยอยาง
น้ีสํ าเร็จไดดวยมือของเขาเองหนอ..””  มาระโก 6.2 (ดูมัทธิว 13.14 ดวย)

พระเยซูทรงใชการอัศจรรยเพ่ือเตรียมจิตใจของประชาชนใหพรอมที่จะรับฟงเรื่องที่พระองค
ทรงสอน ในยอหน บทที่ 1 จงอานเรื่องราวของการรักษาโรคของพระเยซูที่ทรงรักษาชายตาบอดตั้ง
แตกํ าเนิด

เพราะวาผลลัพธคือ การหายโรคของชายผูน้ันทํ าใหการเปนพยานถึงฤทธิ์อํ านาจของพระเจา
ไดแพรกระจายไปยังเพ่ือนบานของเขา (9.8)  และไปยังบรรดาผูนํ าทางศาสนา (9.13) และครอบครัว
ของเขาเอง  (9.18) ในยอหน 9.10-41 พระเยซูทรงใชการหายโรคเพื่อที่จะสอนถึงเรื่องราวของพระ
เจาแกบรรดาผูนํ าทางศาสนา

การอัศจรรยของพระเยซูที่ทรงปฏิบัติตอมวลชนนั้นสามารถตอบสนองในจุดที่เขาตองการได 
เม่ือคณุศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับการอัศจรรยตางๆ ในภาค “เพ่ือศึกษาตอไป”  ของบทนี้ คุณจะเห็นถึง
วธิทีีก่ารอัศจรรยน้ันๆ ตอบสนองความตองการของเขาได ไมวาในดานวัตถุ รางกาย อารมณ
วิญญาณ จิตใจและความจํ าเปนตามธรรมชาติ

วญิญาณชัว่ถูกขับออก คนตายถูกเรียกใหเปนขึ้นมาอีก คนปวยไขไดรับการรักษาใหหายโรค
คนหวิโหยไดรับการเลี้ยงดูดวยอาหาร และคนที่ถูกผูกมัดไดรับการปลดปลอยจากสิ่งที่บีบบังคับเขา
อยู

ไมมีวธิใีดที่ยิ่งใหญไปกวาวิธีที่จะอธิบายเรื่องราวของพระคัมภีร และยืนยันใหเห็นถึงความ
จริงไดมากไปกวาการแสดงใหเห็นซึ่งฤทธิ์อํ านาจของพระเจา ฤทธิ์อํ านาจนี้มีไวเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของมนุษย ในขณะเดียวกันก็นํ าพาเขาใหมาถึงซ่ึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตดวย

ดวยเหตุน้ีพระเยซูจึงทรงมอบหมายฤทธิ์อํ านาจฝายวิญญาณนี้ไวแกสาวกของพระองคเพ่ือ
ใหทํ าหนาที่แทนพระองค

“พระองคทรงเรียกสาวกสิบสองคนมา แลวทรงใหเขาใหออกไปเปน
คูๆ ทรงประทานอํ านาจใหเขาขับผีรายออกได”  มาระโก 6.7

“จงไปพลาง ประกาศพลางวา “แผนดินสวรรคมาใกลแลว”
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จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย  คนตายแลวใหฟน  คนโรคเรื้อนใหหาย
สะอาดและจงขับผีออก ทานทั้งหลายไดรับเปลาๆ จงใหเปลาๆ”  มัทธิว
10.7-8

“เราบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา ผูที่วางใจในเราจะกระทํ ากิจ
การซึ่งเราไดกระทํ าน้ันดวย และเขาจะทํ ากิจที่ยิ่งใหญกวาน้ันอีก  เพราะวา
เราจะไปถึงพระบิดาของเรา”  ยอหน 14.12

สิทธิอํ านาจ

พระเยซูทรงสั่งสอนดวยสิทธิอํ านาจ “สิทธิอํ านาจ”  หมายถึง ใหใชอํ านาจตามคํ าบัญชา
เชนเดียวกับการอัศจรรย การสอนดวยสิทธิอํ านาจสามารถกระทบจิตใจของผูฟง

“เขาทัง้หลายก็อัศจรรยใจดวยการสอนของพระองค เพราะวาพระ
องคไดทรงสั่งสอนเขาดวยสิทธิอํ านาจ”  มาระโก 1.22 (ดูมัทธิว 21.23 ดวย)

นักการศึกษาหัวสมัยใหมบางคนพยายามกระตุนใหครูกลายเปนคนที่ทํ าตัวใหเหมือนกับ 
“หน่ึงในกลุมของคนสวนมาก” ยิ่งกวาใหสอนดวยสิทธิอํ านาจ แตวาพระเยซูคริสตเองก็ทรงสอนดวย
สิทธิอํ านาจ

สิทธิอํ านาจของพระเยซูถูกมอบหมายมาโดยพระเจา กอนการเสด็จกลับคืนสูสวรรค พระเยซู
ทรงประทานสิทธิอํ านาจฝายวิญญาณนี้แกเรา

“...พระบิดาทรงใชเรามาฉันใด เราทั้งหลายก็ใชทานไปฉันน้ัน”  ยอห
น 20.21

พระเยซูทรงสัญญาจะประทานสิทธิอํ านาจ (ฤทธิ์อํ านาจ)  แกผูเชื่อทั้งหลายเพื่อที่จะทํ าให
พวกเขาสามารถสั่งสอนและเทศนาในฐานะที่เปนพยานเรื่องขาวประเสริฐ

“แตทานทัง้หลายจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณ
บรสิทุธ์ิจะเสด็จมาเหนือทาน และทานจะเปนพยานฝายเราในกรุงเยรูซาเล็ม
ทัว่แควนยูเดีย แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก”  กิจการ 1.8

การศึกษา ฐานะทางสังคม หรือความสามารถตามธรรมชาติมิใชพ้ืนฐานของสิทธิอํ านาจทาง
พระคัมภีร เพราะสิทธิอํ านาจในการสอนของเรานั้นเปนสิ่งที่มาจากพระเยซูคริสต

ความรักและความเมตตา

พระเยซูไมเคยตัดสินคนที่พระองคทรงสอนวาใชไมได แทนการทํ าเชนน้ันพระองคทรงแสดง
ออกซึ่งความรักและความสงสารเห็นใจพวกเขา
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เม่ือผูหญิงคนนั้นถูกจับไดในขณะที่นางกํ าลังประพฤติลวงประเวณีน้ัน พระองคมิไดประณาม
นางแตอยางใด (ยอหน 8.11)

เม่ือมารียใชน้ํ าหอมราคาแพงชโลมพระองคน้ัน พระองคก็มิไดทรงตํ าหนินางในเรื่องการสูญ
เสียสิ่งซ่ึงนาจะเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาชวยเหลือคนจน  พระองคทรงเขาใจเหตุผลที่อยูเบื้องหลังการ
กระทํ านั้น และทรงปฏิบัติตอนางดวยความรัก (มัทธิว 26.10-13)

พระเยซูทรงมีความเมตตาสงสารคนตาบอด  (มาระโก 10.46-62) และเด็กเล็กๆ ดวย (มาระ
โก 10.13-16) ขณะที่ในบรรดาสาวกของพระองคไมมีใครสนใจ  พระเยซูทรงรักแมกระทั่งเศรษฐีหนุม
ผูซ่ึงเลือกความรํ่ ารวยแทนการติดตามพระองค (มาระโก 10.17-22)  พระเยซูทรงรักษาแมแตหูทหาร
คนที่เขามาเพื่อที่จะจับกุมพระองค  (ลูกา 22.50.51)

ความสงสารเห็นใจของพระเยซูทรงนํ าพระองคใหตองเสด็จไปใหความกรุณาแกประชาชนซึ่ง
พระองคทรงปฏิบัติพระราชกิจแกเขา  (มาระโก 6.34)  และแกบานเมืองของเขาทั้งหลาย (ลูกา
19.41)

1 โครินธ 13  เปดเผยใหเห็นวางานรับใชใดๆ (รวมไปถึงการสอนดวย) ก็ตามจะไมมีประ
สทิธภิาพเวนไวเสียแตวาจะปฏิบัติดวยความรัก ผูที่เปนครูตองแสดงความรัก ความเกี่ยวของและ
ความเห็นใจแกนักเรียน มิฉะนั้น “งานรับใชน้ันไมกอใหเกิดประโยชนอันใดเลย”

การคบหาสมาคมและการเลียนแบบ

เม่ือพระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองคน้ัน พระองคทรงมีความมุงหมายที่เฉพาะเจาะจง
“พระองคจึงทรงตั้งศิษยสิบสองคนไวใหอยูกับพระองค เพื่อที่จะทรง

ใชเขาไปประกาศ และใหมีอํ านาจรักษาโรคและขับผีออกได”   มาระโก 3.14-
15
แรกทีเดียวพวกสาวกถูกเรียกใหมาอยูกับพระเยซู เพ่ือที่จะเรียนรูจากพระองค โดยตัวอยาง

ที่พระองคทรงจัดไว  พวกเขาไดรับความรูสะสมทีละเล็กทีละนอยโดยการอยูดวยกันกอน  แลวจึงเขา
ใจโดยการอธิบายของพระองค

พวกสาวกจํ าเปนตองอยูกับพระเยซูในการปฏิบัติพระราชภาระกิจจริงๆ พวกเขามิใชเปนแต
เพียงผูฟงเฉยๆ เทานั้น พวกสาวกจํ าเปนตองสังเกตและตองมีสวนรวมในงานรับใชของพระองคดวย

พระเยซูทรงใชชีวิตและแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่พระองคทรงสอน  ตัวอยางของพระองคในเรื่อง
ขาวประเสริฐที่มีชีวิตชีวาของพระองค คือหน่ึงในบรรดาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่คุณ
สามารถปฏิบัติตามได

พระเยซูทรงแสดงใหสาวกของพระองคซ่ึงเปนนักเรียนรูวิธีที่จะนํ าเอาการสอนพระคัมภีรไป
ประยุกตใชในชีวิตประจํ าวัน เม่ือจะสอนเขาเรื่องบทเรียนในการอธิษฐาน  พระองคก็ทรงอธิษฐาน
จริงๆ เม่ือจะสอนเขาถึงเรื่องความสํ าคัญของขอพระคัมภีร  พระองคก็ทรงหยิบยกออกมาใชงานได
จากขอพระคัมภีรจริงๆ  เม่ือจะสอนเขาถึงความสํ าคัญของการเผยแพรขาวประเสริฐ พระองคก็ทรง
ประกาศขาวประเสริฐจริงๆ เม่ือจะสอนเขาถึงเรื่องฤทธิ์อํ านาจของพระเจา พระองคก็ทรงแสดงใหเห็น
จริงๆ ดวย

การทีค่รูมีแบบอยางชีวิตที่ซ่ือตรงจะชวยใหเรื่องราวที่ครูสอนนั้นมีความนาเชื่อถือสูงที่สุด ครู
จํ าตองมีชีวิตประจํ าวันที่ใกลชิดกับนักเรียนและตองมีสถานภาพการรับใชที่เปดโอกาสใหมีการเรียนรู
โดยการคบหาสมาคมกับนักเรียนดวย
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การตอบสนอง

เม่ือครั้งที่พระเยซูทรงบอกสาวกของพระองคเปนครั้งแรกวา “จงตามเรามา” น้ัน  พระเยซู
ทรงเรียกดังน้ันอยูเรื่อยมาก็เพ่ือเปนการตอบสนองแกขาวประเสริฐที่พระองคทรงสอน

พระองคสั่งใหชายและหญิงที่ใครจะมาหาพระองคน้ันใหพวกเขาแบกกางเขนของตนเองมา
ดวย (มาระโก 8.34-35) พระองคทรงสงพวกเขาใหไปเปนพยานตอหนาครอบครัวของเขา (มาระโก
5.19) และตอบรรดาผูนํ าทางศาสนา (ลูกา 5.14)  พระองคทรงสั่งคนบางคนใหไปขายทรัพยสมบัติที่
ม่ังคั่งของเขาเสีย (มาระโก 10.21) และทรงสั่งบางคนใหไปชํ าระลางที่บอน้ํ า (ยอหน 9.7) และสั่งคน
อ่ืนๆ ดวยคํ าสั่งที่คลายๆ กันน้ี

การสอนจะไมสมบูรณหากปราศจากการนํ าไปใชชีวิตจริงในสิ่งที่ไดสอนไว คุณตองสอนนัก
เรียนใหปฏิบัติในสิ่งที่พวกเขาไดรับการสั่งสอนมาแลว  พวกเขาตองเปนผูปฏิบัติตามพระวจนะ มิใช
เปนเพียงแตผูที่เอาแตรับฟงอยางเดียวเปนอาชีพ

“แตทานทัง้หลายจงเปนคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไมใชเปนแต
เพยีงผูฟงเทาน้ัน ซึ่งเปนการลวงตนเอง

เพราะวาถาผูใดฟงพระวจนะและไมประพฤติตาม ผูน้ันก็เปนเหมือน
คนที่ดูหนามองตัวในกระจกเงา

เพราะวาเมื่อดูตัวเองแลวก็ไป  และกล็ืมในทันใดน้ันวาตัวเองเปนอยางไร”
ยากอบ 1.22-25

ความเจริญเติบโตฝายวิญญาณไมสามารถวัดกันไดดวยสิ่งที่นักเรียนไดฟงมา แตโดยการที่
เขาปฏิบัติในสิ่งที่เขาไดเรียนไดฟงมาตางหาก

ครตูองสอนจนกระทั่งนักเรียนมีประสบการณในพระวจนะนั้นจริงๆ ไมใชเพียงแตสอนใหนัก
เรียนเรียนรูเกี่ยวกับรายละเอียดเทานั้น ตองสอนใหพวกเขารูจักพระเจาอยางแทจริง มิใชสอนใหรู
เร่ืองเก่ียวกับพระองคเทานั้น

การเรียนรวมไปถึง “การกระทํ า” ดวย เชนเดียวกับ “การสอน” พระเยซูทรงแสดงสิ่งน้ีในการ
รับใชดวยพระองคเอง

“ขาแตทานเธโอฟลัส ในหนังสือเรื่องแรกนั้น ขาพเจาไดกลาวแลวถึง
บรรดาการซึ่งพระเยซู ไดทรงตั้งตนกระทํ า และสั่งสอน”  กิจการ 1.1

พระเยซูตรัสวา
“เหตุฉะนั้น ผูใดไดทํ าใหขอเล็กนอยสักขอหนึ่งในธรรมบัญญัติน้ีเบา

ข้ึน ทั้งสอนคนอ่ืนใหทํ าอยางน้ันดวย ผูน้ันจะไดชื่อวาเปนผูนอยที่สุดในแผน
ดินสวรรค”  มทัธิว 5.19

พระองคทรงสั่งสอนสาวกให “ปฏิบัติ” เชนเดียวกับ “การสอน”



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 5 -65 -

“ฝายอัครทูต พากันมาหาพระเยซู และไดทูลถึงบรรดาการซึ่งเขาได
กระทํ า และไดสัง่สอน”  มาระโก 6.30

ขณะที่คุณสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีการสนองตอบบาง คุณจะไดเรียนรูกับสิ่งน้ีมากขึ้น
ในบทเรียนที่ 10 “การวางแผนการสอน”

แตการเรียกรองใหมีการตอบสนองตองไมใชการเราอารมณในแบบคะยั้นคะยอเขา พระเยซู
ทรงปฏบิัติใหดูอยางชัดเจนแลวาการตอบสนองตอการเรียกรองของขาวประเสริฐตองลงทุนสูงทีเดียว

“พระองคทรงเรียกรองประชาชนกับเหลาสาวกใหเขามา แลวตรัสกับ
เขาวา “ถาผูใดจะใครตามเรามา ใหผูน้ันเอาชนะตนเองและรับกางเขนของ
ตนแบก และตามเรามา

เพราะวาผูใดใครจะเอาชีวิตรอด ผูน้ันจะเสียชีวิต แตผูใดจะเสียชีวิต
เพราะเห็นแกเรา และขาวประเสริฐ ผูน้ันจะไดชีวิตรอด””  มาระโก 8.34-35

การมอบหมายหนาที่ใหทํ าแทน

 นับจากปฐมกาล พระเจาทรงมอบหมายหนาที่ดานความรับผิดชอบแกมนุษยทั้งปวง พระ
องคทรงประทานหนาที่ที่มอบหมายใหพวกเขาเปนผูกระทํ ากันเอง เปนตนวา การตั้งชื่อสัตวตางๆ
และการสรางนาวา หีบพันธสัญญา วิหาร และกํ าแพง

พระเยซูทรงมอบหมายโครงการฝายวิญญาณใหแกสาวกของพระองค พระองคสั่งใหพวกเขา
เลีย้งแกะซ่ึงไดแกฝูงชนทั้งหลาย (มัทธิว 14.16) พระองคทรงสงพวกเขาออกไปเทศนาขาวประเสริฐ
และรักษาโรคภัยไขเจ็บทุกชนิด (มัทธิว 10.9-10)  พระองคทรงคาดหวังใหพวกเขาเพิ่มผลผลิตฝาย
วิญญาณดวย (ยอหน 15)

พระเยซูทรงตระเตรียมนักเรียนเพ่ือที่จะรับหนาที่ของพระองค เม่ือถึงเวลาที่พระองคทรง
เสดจ็คนืสูสวรรค พระองคทรงมอบหมายหนาที่ใหพวกเขาทีละเล็กละนอย ใหเขามีความรับผิดชอบ
แบบคอยเปนคอยไปสํ าหรับงานรับใช การสั่งสอนและการเทศนา

คณุควรสอนพวกเขาราวกับวาคุณเองก็กํ าลังตระเตรียมนักเรียนแตละคน เพ่ือที่จะรับหนาที่
ของคุณ ในการที่จะตระเตรียมพวกเขาอยางเหมาะสมนั้น คุณตองมอบหมายความรับผิดชอบดาน
พระวจนะซึ่งคุณไดเคยมอบหมายใหแกพวกเขามาแลว

ในฐานะที่เปนครู คุณตองมีเปาหมายฝายวิญญาณสํ าหรับนักเรียนของคุณ คุณตองวางแผน
บทเรยีนและโครงการเพื่อเขา ซ่ึงจะชวยพวกเขาใหบรรลุเปาหมายที่วางไว การมอบหมายหนาที่ให
ทํ าแทนในดานการรับผิดชอบตอการรับใชเปนสวนที่สํ าคัญของขบวนการนี้

สิ่งแวดลอม

พระเยซูทรงใหสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติซ่ึงพระองคทรงพบเห็นพรอมกับประชาชนนั้น เพ่ือ
ทีจ่ะสอนถึงบทเรียนฝายวิญญาณ
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“สิ่งแวดลอม” รวมถึงสภาพทางกายภาพ  ทางสังคม และทางวัฒนธรรม ตลอดจนปจจัย
ตางๆ ทางฝายวิญญาณซึ่งแวดลอมตัวบุคคลอยู  น่ันก็คือสังคมซึ่งบุคคลอาศัยอยู ทํ างานและรับใช

พระเยซูทรงทํ าใหสถานการณของการเรียนรูเปนสวนหนึ่งแหงชีวิตจริงของเขา พระองคทรง
สั่งสอนประชาชนตรงที่เขาอาศัยอยู ตรงที่ที่เขาทํ างานหรือรับใช พระเจาก็ทรงสอนเราอยางตอเน่ือง
ในชวีติ สถานการณทางชีวิตธรรมชาติของเราโดยทางปญหาตางๆ และทรงทาทายใหเรากลาเผชิญ
ในแตละวัน

(น่ีคือวิธีของสถาบันฯ ดวย ซ่ึงคือเหตุผลวาทํ าไมหลักสูตนี้จึงมาถึงคุณยังสถานที่คุณใชชีวิต
และทํ างานนั่นเอง)

พระเยซูไมเคยคิดยึดหรือขึ้นอยูกับหองโถงสํ าหรับบรรยายอยางเปนทางการเลย ไมวาจะ
เปนชัน้เรียนรวีวารศึกษาหรือธรรมมาสน เพราะวาคุณไดเรียนแลวในบทที่ 2  วา พระองคทรงฉวย
โอกาสในทุกๆ กรณีที่ทรงพบเปนปกติ เพ่ือที่จะสั่งสอนทั้งสิ้น ไมวาพระองคทรงประทับที่ใด พระองค
สั่งสอนไดเสมอ

พระเยซูทรงใชสถานการณตางๆ ของชีวิตเพ่ือที่จะใชเปนบทเรียนในการสอน เม่ือพระองค
ทรงบงัเอิญตองผานขบวนการฝงศพนั้น พระองคทรงเรียกชายผูหน่ึงใหฟนจากความตาย (ลูกา
7.11-15) เม่ือพระองคทรงกระหาย  พระองคก็ทรงสอนถึงเรื่องนํ้ าซึ่งธํ ารงชีวิต (ยอหน 3) เม่ือพระ
องคเห็นหญิงที่ยากจนกํ าลังนํ าเงินของเธอมายังพระวิหาร  พระองคก็ทรงเทศนาถึงเรื่องการถวาย
(มาระโก 12.41-44)

ผูคนมักเรียนรูไดดีที่สุด เม่ือสิ่งที่สอนนั้นเกี่ยวพันกับสภาพแวดลอมของเขา สิ่งที่เขาเรียนรูก็
ควรจะใชปฏิบัติได และสามารถประยุกตใชกับปญหาที่พวกเขาตองเผชิญได  เรื่องที่สอนตองเขากัน
ไดกับความตองการที่เฉพาะเจาะจงของเขา

เม่ือคุณนํ าเอาความจริงของพระวจนะของพระเจามาเกี่ยวของกับชีวิตประจํ าวันได ซ่ึงเรียก
วา “การใชใหเปนประโยชน” น่ันแสดงวาคุณสามารถ “นํ าเอา” สิ่งซ่ึงคุณไดเรียนรูไปใชกับสถาน
การณในชีวิตจริงไดแลว

สถานการณเชนน้ันอาจแตกตางกันจากวัฒนธรรมหนึ่งไปยังอีกวัฒนธรรมหนึ่ง และอาจแตก
ตางกันเพราะขึ้นอยูกับผูฟงก็ได  น่ีคือเหตุผลวาทํ าไมคุณจึงตองรูจักนักเรียนของคุณ เพ่ือคุณจะได
นํ าเอาพระวจนะของพระเจาไปใชไดกับชีวิตของเขา คุณจะไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นในบท
เรียนหลังจากนี้ในหัวขอวา “การวิเคราะหผูฟง” และ “การเตรียมบทเรียน”

การสาธิตที่แสดงใหเห็นได

พระเยซูทรงใชอุปกรณที่มองเห็นไดเพ่ืออธิบายการสอนของพระองค
อุปกรณ “ที่มองเห็นได” ก็คือ วัตถุ สัญลักษณ หรือการกระทํ าซึ่งชวยอธิบายในสิ่งซ่ึงพระองค

กํ าลังสอน
ตัวอยางเชน เม่ือพระเยซูตองการที่จะสอนถึงทาทีเหมือนเด็กๆ ซ่ึงจํ าเปนตอการยอมรับพระ

องค และเขาสูราชอาณาจักรสวรรค
“พระองคจึงทรงเอาเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมาใหยืนทามกลางเหลาสาวก

แลวอุมเด็กน้ันไว ตรัสแกเหลาสาวกวา
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ถาผูใดจะรับเด็กเล็กๆ เชนน้ีคนหนึ่งในนามของเรา ผูน้ันก็รับเรา และ
ผูใดไดรับเรา ผูน้ันก็รับมิใชแตเราผูเดียว แตรับพระองคผูทรงใชเรามาดวย”
มาระโก 9.36-37

เม่ือพระเยซูทรงอธิบายถึงความหมายของการตายของพระองค พระองคทรงใชสัญลักษณ
ของขนมปงและเหลาองุน  (มาระโก 14.22-25)

เม่ือพระเยซูทรงตองการจะสอนบทเรียนที่คํ านึงถึงเรื่องการรับใชที่ถอมใจ  พระองคก็ทรง
ลางเทาของสาวกใหดู (ยอหน 13.1-17)

พระเยซูทรงใชอุปกรณที่มองเห็นไดเปนตนวา ดอกไม (มัทธิว 5.28) และนก  (5.26) เพ่ือ
อธิบายในสิ่งที่พระองคตองการที่จะสอน

บทที่ 7 ในคูมือเลมน้ีคือ “อุปกรณในการสอน” แนะนํ าถึงอุปกรณที่มองเห็นไดซ่ึงคุณสามารถ
ซ้ือหรือทํ าขึ้น  ทัง้น้ีขึ้นอยูกับวัฒนธรรม การเงินและความสามารถในการหาวัสดุมาได  แตถึงแมวา
คณุไมมีเงินหรือเห็นวาไมมีความสามารถพอที่จะหาเครื่องชวยเชนน้ันมาได  คุณก็สามารถจะใชวัตถุ
อะไรก็ไดจากสิ่งแวดลอมของคุณเอง เพ่ือที่จะอธิบายการสอนของคุณ

พระเยซูมิไดมีเงินสํ าหรับอุปกรณหรือวัสดุในการสรางสรรคโสตทัศนูปกรณ  แตพระองคทรง
ใชวัตถุธรรมดาๆ ที่หาไดจากสิ่งแวดลอม

หลักในการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป

พระเยซูทรงตระหนักดีวานักเรียนของพระองคสามารถจะเรียนรูไดมากนอยแคไหนในการ
สอนแตละครั้ง  ดวยเหตุน้ีเอง พระองคจึงทรงปรับการสอนของพระองคใหอยูในระดับที่พวกเขา
สามารถเขาใจไดอยางเหมาะสม

 “พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงขาวนั้น เปนคํ าอุปมาอยางน้ันหลาย
ประการ ตามที่เขาจะสามารถฟงและเขาใจได”  มาระโก 4.33

“เรายงัมอีีกหลายสิ่งที่จะบอกแกทานทั้งหลาย แตเดี๋ยวนี้ทานยังรับไวไม
ได”  ยอหน 16.12

การจัดกลุมนักเรียน

พระเยซูทรงปรับการสอนของพระองคใหเหมาะแกนักเรียนหลายๆ กลุม ตางๆ กัน

ฝูงชนกลุมใหญ

พระเยซทูรงใชวิธีบรรยายเมื่อพระองคทรงสอนประชาชนเปนกลุมใหญๆ พระเยซูคริสตไม
ทรงอนุญาตใหมีการขัดจังหวะในการสอน หรือเชิญชวนใหมีการตอบสนอง  จนกระทั่งถึงการสิ้นสุด
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บทเรยีนที่สอน  น่ีคือวิธีที่ดีที่สุดสํ าหรับการสอนเปนกลุมใหญๆ ปกติแลวการเทศนาก็มักใชวิธีน้ีและ
ปฏบิตัิตามรูปแบบน้ีเสมอ  ดูมัทธิว 5-7  เพ่ือเปนตัวอยาง
กลุมเล็กๆ

บอยครั้งทีเดียวที่สวนมากในการสอนเปนกลุมเล็กๆ พระเยซูทรงยินยอมใหผูฟงมีสวนรวมใน
การเรียนการสอนนั้นดวย  เพ่ือใหเห็นตัวอยางตางๆ ใหดูที่มัทธิว 8.10-12, 14.21, 27.30
รายบุคคล

พระเยซทูรงใชวิธีการสนทนากับการสอนเปนรายบุคคล พระองคทรงพูดคุยกับพวกเขาและ
ทรงไตถามเขา  และทรงตอบคํ าถามของพวกเขา  วิธีการนี้ก็เหมือนกับการสนทนาตามปกติระหวาง
คนสองคน ดูตัวอยางไดจาก ยอหน 3 และ 4

ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 5

1. เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

จากแตละหัวขอตอไปน้ี จงเขียนคํ าสรุปใจความสั้นๆ ของสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลวในบทเรียนนี้
พระเยซูทรงใชวิธีการนี้อยางไร

2. การอัศจรรย
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3. สิทธิอํ านาจ

                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. ความรักและความสงสาร

                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. การคบหาสมาคมและการเลียนแบบ

                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. การตอบสนอง

                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. การมอบหมายหนาที่ใหทํ าแทน

                                                                                                                         
                                                                                                                         

8. สิ่งแวดลอม

                                                                                                                         
                                                                                                                         

9. การสาธิตที่แสดงใหเห็นได

                                                                                                                         
                                                                                                                         

10. หลักการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป

                                                                                                                         
                                                                                                                         

11. การจัดกลุมนักเรียน
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คํ าตอบบทเรียนบทที่ 5

1. พระเยซูจึงเสด็จดํ าเนินไปตามนครและหมูบานโดยรอบ ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา
ประกาศขาวประเสริฐแหงแผนดินของพระเจา ทรงรักษาโรคและความปวยไขทุกอยางของ
พลเมืองใหหาย”  มัทธิว 9.35
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จงเปรียบเทียบคํ าสรุปใจความสํ าคัญกับคํ าอภิปรายในหนาที่มีวิธีการสอนของพระเยซูตาม
แตละหัวขอตอไปน้ี

2. การอัศจรรย  หนา 60

3. สิทธิอํ านาจ  หนา 61

4. ความรักและความสงสาร  หนา 62

5. การสมาคมและการเลียนแบบ  หนา 62

6. การสนองตอบ  หนา 63

7. การมอบหมายหนาที่ใหทํ าแทน  หนา 64

8. สิ่งแวดลอม  หนา 65

9. การสาธิตที่แสดงใหเห็นได  หนา 65

10. หลักของการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป  หนา 66

11. การจัดกลุมนักเรียน หนา 66

เพื่อการศึกษาตอไป
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1. ศึกษาตอไปในเรื่องการอัศจรรยตางๆ ของพระเยซูซ่ึงกระทํ าสอดคลองกับความตองการของ
มนุษย

การอัศจรรยในการเรียกคนตายใหฟนข้ึนมา

− บุตรชายคนเดียวของหญิงมาย ขณะที่พวกนั้นกํ าลังหามเขาเพื่อจะเอาไปฝง: ลูกา 7:11-
16

− บตุรสาวของไยรัสซึ่งเปนนายธรรมศาลา: มาระโก 5:22-24, 35-43; มัทธิว 9:18-26;    ลู
กา 8:41,42,49-56

− ลาซารัส เม่ือเขาตายไปได 4 วันแลว:  ยอหน 11:32-44
− พระวรกายของพระองคเอง วันที่สามของการฝง:  ลูกา 24:1-7; ยอหน 19:42-20:14;

มาระโก 16:9-11

การอัศจรรยในการขับผีออก

− ชายที่มีผีโสโครก:  มาระโก 1:23-26; ลูกา 4:33-37
− ปศาจหูหนวกและตาบอด: มัทธิว 12:22-23; มาระโก 3:19-30; ลูกา 11:14-23
− ชายสองคนที่มีผีชื่อกองอาศัยอยู  มีความดุรายไมหยุดหยอน:  มัทธิว 8:28-34; เปรียบ

เทียบกับ ลูกา 8:26-39   และ มาระโก 5:1-20
− ชายใบซ่ึงมีผีเขาสิง:  มัทธิว 9:32-35
− บตุรสาวของหญิงชาวซีเรีย ฟนิเซีย:  มาระโก 7:24-30; มัทธิว 15:22-28
− เด็กชายที่เปนโรคลมบาหมูซ่ึงพวกสาวกรักษาใหหายไมได:  มัทธิว 17:14-21; เปรียบ

เทียบกับ มาระโก 9:14-39; ลูกา   9:37-43
− วญิญาณชั่วที่เปนผีใบ:  มาระโก 9:14-26

การอัศจรรยในการหายโรค

− บตุรชายของขาราชการที่เปนไขหนัก:  ยอหน 4:46-54
− แมยายของเปโตรที่ปวยเปนไข: มาระโก 1:29-31; มัทธิว 8:14-17; ลูกา 4:38-39
− ชายที่เต็มไปดวยโรคเรื้อน:  มาระโก 1:40-45; มัทธิว 8:2-4; ลูกา 5:12-16
− ผูชายที่เปนงอยและมีคนหามสี่คน: มาระโก 2:3-12; มัทธิว 9:1-8: ลูกา 5:17-26
− ผูชายที่ปวยไมมีแรงเลย ซ่ึงไดรับความลํ าบากมานานถึง 38 ป: ยอหน 5:1-16
− ผูชายมือลีบ:  มาระโก 3:1-5; ลูกา 6:6-10; เปรียบเทียบกับ มัทธิว 12:9-13
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− บาวของนายรอยที่เปนงอย:  มัทธิว 8:5-13; ลูกา 7:1-10
− ผูหญิงที่ไดรับความทุกขทรมานนานถึง 12 ปดวยโรคโลหิตตก:  มาระโก 5:25-34; ลูกา

8:43-48; มัทธิว 9:20-22
− ผูชาย 2 คนไดรับการรักษาตาที่บอดใหสามารถมองเห็นได:  มัทธิว 9:27-31
− ผูชายที่ไดรับการรักษาใหหายจนสามารถไดยินและพูดได:  มาระโก 7:32-37
− ผูชายที่ไดรับการรักษาใหตามองเห็นได:  มาระโก 8:22-26
− ผูชายที่ตาบอดมาตั้งแตกํ าเนิดไดรับการรักษาใหสามารถมองเห็นได:  ยอหน 9
− ผูหญิงที่ทุกขทรมานนานถึง 18 ป :  ลูกา 13:11-17
− ผูชายที่เปนโรคมานนํ้ า :  ลูกา 14:1-6
− คนโรคเรื้อนสิบคนไดรับการรักษา:  ลูกา 17:11-19
− คนขอทานตาบอดไดรับการรักษาใหมองเห็นได: ลูกา 18:35-43; เปรียบเทียบกับ มัทธิว

20:29-34
− บาทิเมอัสตาบอดไดรับการรักษาใหมองเห็นได:  มาระโก 10:46-52; เปรีบบเทียบกับ

มัทธิว 20:29-34
− หูของมัลคัส (หรือมารคัส) คนใชของมหาปุโรหิต : ลูกา 22:50-51

การอัศจรรยดานการจัดหาให

− น้ํ าไดกลายเปนเหลาองุน :  ยอหน 2:1-11
− อวนของเปโตรติดปลาตัวใหญมากมายเต็มไปหมด :  ลูกา 5:1-11
− ผูชายหาพันคนยกเวนผูหญิงและเด็ก ไดรับการเลี้ยงดู : มัทธิว 14:15-21; มาระโก 6:35-

44; ลูกา 9:12-17; ยอหน 6:5-14
− ทรงเลี้ยงคนสี่พันคน ไมนับผูหญิงและเด็ก : มัทธิว 15:32-39; มาระโก 8:1-10
− ปลาซึ่งมีเงินสํ าหรับถวายอยูในปาก:  มัทธิว 17:27
− การจับปลาไดจํ านวนมากมาย:  ยอหน 21:6-14

การอัศจรรยในการพิพากษา

− ฝงูสุกรไดวิ่งลงไปยังที่สูงชันและตกลงไปในทะเล สุกรทั้งฝูงจมนํ้ าตาย : มัทธิว 8:30-32
− ตนมะเด่ือที่เห่ียวแหงไป :  มัทธิว 21:18-21; มาระโก 11:12-14,20-24

การอัศจรรยในการชวยกูจากภัยอันตราย

− พระองคเสด็จไปพนจากพวกศัตรูของพระองค:  ลูกา 4:30
− ลมและทะเลเชื่อฟงคํ าสั่งของพระองค:  มาระโก 4:37-41;  มัทธิว 8:23-27; ลูกา 8:22-25
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− เปโตรไดรับการชวยกูเม่ือเขาพยายามเดินบนนํ้ าไปหาพระเยซู : มัทธิว 14:28-31; มาระ
โก 6:45-52

− กระแสลมแรงหยุดและเรือก็ถึงฝงพอดี  : ยอหน 6:21; มาระโก 6:51-52
− พวกทหารที่เขาไปจับกุมพระเยซู ถอยหลังลมลง :  ยอหน 18:4-6

การอัศจรรยซึ่งไมไดเกิดข้ึนโดยตรงจากพระองค

แตเปนเครื่องพิสูจนถึงพระราชอํ านาจของพระองค

− การนํ าทางใหแกโหราจารยโดยดาวดวงหนึ่งไปยังเมืองเบธเลเฮม :  มัทธิว 2:1-9
− หมายสํ าคัญตางๆ ในการรับบัพติศมาของพระองค :  มัทธิว 3:16-17; มาระโก 1:9-12;

ลูกา 3:21-23
− หมายสํ าคัญในการจํ าแลงพระกาย:  มัทธิว 17:1-14; ลูกา 9:28-37; มาระโก 9:1-14
− การตอบคํ าอธิษฐานของพระองค:  ยอหน 12:28-30
− หมายสํ าคัญตางๆ ในการสิ้นพระชนมของพระองค:  มัทธิว 27:45-53
− หมายสํ าคัญตางๆ ในการเปนขึ้นจากความตาย :  มัทธิว 28:2; มาระโก 16:4
− หมายสํ าคัญตางๆ ในการเสด็จคืนสูสวรรค: มาระโก 16:19; ลูกา 24:50-51; กิจการ 1:6-12

2. หากคุณไดคนควางานที่มอบหมายใหศึกษาตอไนขอ 1 ขางตนนี้เสร็จเรียบรอยแลว คุณได
ศกึษาการอัศจรรยทั้งหมดที่พระเยซูทรงใชรวมในการสอนของพระองค

ขณะน้ีขอใหอานหนังสือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน เพ่ือศึกษาหลักสํ าคัญทั่วไปและวิธี
การสอนของพระเยซู  เขียนบันทึกตัวอยางตางๆ ที่คุณพบลงในแผนภูมิตอไปน้ี

สิทธิอํ านาจ ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน

ความรักและความสงสาร ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน

การคบหาสมาคมและการเลียนแบบ ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน
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การตอบสนอง  ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน

การมอบหมายหนาที่ใหทํ าแทน  ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน

สิง่แวดลอม ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน

การแสดงออกที่มองเห็นได ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน

หลักการในการเรียนรูแบบคอยเปนคอยไป ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน

การจัดนักเรียนเปนกลุม ตัวอยางจาก...

มัทธิว มาระโก ลูกา        ยอหน


